Een bao-bao aanmelding. Wat te doen?
De ouders hebben vrijheid van onderwijs en soms wensen ouders voor hun kind een andere school.
Zij kunnen hun kind bij een andere basisschool aanmelden zonder bemoeienis van de
Ondersteuningscommissie.
De school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelding. Zorgplicht betekent dat de school en
haar bestuur verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden.
De school onderzoekt of het kind binnen haar S.O.P. valt en brengt daartoe de onderwijs- en
opvoedingsbehoeften van het kind in kaart. Zij heeft daarvoor 6 weken met een maximale uitloop tot
10 weken.
De school neemt contact op met de school waar het kind nog is ingeschreven. Gegevens uit
Parnassys, handelingsplannen en wellicht nog andere informatie worden doorgegeven.
Daarvoor moeten de ouders tekenen.
N.B. Ouders vertellen niet altijd alles. Zaken als (vermoedens van) misbruik, mishandeling e.d. staan
vaak niet in een dossier. Informeer altijd.
Stel de school geeft aan verder te willen met het kind. Het kind wordt dan ingeschreven*. School
brengt de ouders en de “oude” school op de hoogte.
Stel de school geeft aan het aangemelde kind niet in te schrijven dan dient zij dit schriftelijk te
beargumenteren. De school zal de ouders voorstellen om samen op zoek te gaan naar een andere
school of naar de Ondersteuningscommissie te gaan. Zijn de ouders het niet eens met de
argumentatie dan kunnen zij een protest indienen bij het bestuur van de school. Ook hiervan wordt
de school waar het kind nog is ingeschreven op de hoogte gebracht.

* Ter voorkoming van misverstanden.
Als een school een kind inschrijft en naderhand blijkt dat de school niet kan voldoen aan de
onderwijs- en opvoedingsbehoeften dan geldt ook in dezen het ondersteuningstraject beschreven in
Leidraad voor Iber: https://swv2804.nl/wp-content/uploads/2018/04/180419-Leidraad-voor-deiber_.pdf
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